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Resumé:  

 Závěrečná bakalářská práce se zabývá kontrolní, konzultační a metodickou 

činností odboru školství krajského úřadu. Je zaměřena na posouzení efektivity této 

činnosti a jejího vlivu na kvalitu řídící práce v mateřských školách na území 

Plzeňského kraje. 

 Vychází ze zkušeností s prováděním a pořádáním těchto činností směrem 

k mateřským školám za uplynulých pět let. Přináší poznatky vyplývající 

z provedeného výzkumného šetření a dává nové podněty, jak činnosti odboru 

školství dále zlepšovat. 

  

 

 

 

 

The Summary: 

 This graduation thesis deals with monitoring, methodical and consultation 

activity of the area of education in the Pilsen Region. The thesis concentrates   

on the effectiveness assessment of this activity and its influence on the quality   

of control job in the Pilsen region´s nursery schools.  

 It results from implementations and realizations of these activities during 

last five years. It brings knowledge resulting form the enquiry and offers new 

suggestions how to improve activities of the educational area. 
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ÚVOD 

 
„Člověk, který se zaměřuje na úsilí a který zdůrazňuje svou autoritu směrem dolů, 

je podřízený typ, ať již má jakýkoliv titul a postavení. Člověk, který se zaměřuje   

na přínos a který na sebe bere odpovědnost za výsledek, třeba v poměrně nízkém 

postavení, je v nejvlastnějším slova smyslu „vrcholový manager“. Považuje sám 

sebe za odpovědného za výkon celku.“        

          P. F. Drucker 

 

 Cílem bakalářské práce je posouzení efektivity kontrolní, metodické  

a konzultační činnosti odboru školství krajského úřadu, jejího vlivu na kvalitu řídící 

práce v mateřských školách a zdůvodnění potřeb konání těchto činností směrem 

k ředitelům/ředitelkám mateřských škol. 

 Mateřská škola ve státech střední Evropy představuje předškolní zařízení 

pro dětí od  3 do 6 let. V mnoha jiných zemích se nazývá „kindergarten“   

(z němčiny – „zahrada pro děti“). Průkopníkem moderní předškolní výchovy 

v Čechách byl Jan Svoboda (1803 – 1844). V roce 1832 založil „vzornou 

opatrovnu“ v Praze na Hrádku pod Emauzy. Pomocí her, říkanek a zpěvu 

vštěpoval 3 – 6letým dětem nenásilnou formou morální zásady a učil   

je základům čtení, psaní a němčiny. 

 

 Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly 

mateřské školy začleněny do vzdělávací soustavy České republiky a mezi druhy 

škol uskutečňující vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených   

v § 3 tohoto zákona. Ředitel/ředitelka školy a školského zařízení rozhoduje   

ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, 

pokud zákon nestanoví jinak. Zastupuje školu navenek a vznikem právní 

subjektivity škol musí plnit manažerské povinnosti. Kompetence ředitele školy   

se projevují v jejím řízení. Systém řízení školy je celek, který má působit 

uspořádaně, racionálně, cílevědomě a efektivně. Neplnění nebo porušení 

manažerských povinností ředitelem/ředitelkou školy je od účinnosti školského 
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zákona nejčastějším důvodem odvolání ředitele/ředitelky z funkce jeho 

zřizovatelem.  

 

 Zvládnutí všech povinností je velice časově i psychicky náročné a pro 

usnadnění práce ředitele/ředitelky školy jsou velice důležité komplexní informace. 

 

 Kontrolní, konzultační i metodické činnosti odboru školství jsou svým 

způsobem provázané a vzájemně se doplňují. Kontrolní činností jsou zjišťovány 

případné nedostatky, které jsou následně konzultovány a pomocí metodiky 

řešeny. 

 

 Odbory školství krajských úřadů by měly být pro ředitele/ředitelky škol  

a zároveň pro vedoucí odborů školství obcí s rozšířenou působností poradním  

a metodickým orgánem. Cílem bakalářské práce je zjištění, jakým způsobem   

a do jaké míry činnosti odboru školství Plzeňského kraje pomáhají v řídící práci 

ředitelům/ředitelkám mateřských škol a do jaké míry ovlivňují práci odborů školství 

obcí s rozšířenou působností. Zároveň porovnává tyto aktivity s odbory školství 

v republice.  

 

 Předkládaná práce by mohla pomoci vyhodnotit činnosti Odboru školství, 

mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, poukázat na případné 

nedostatky a navrhnout řešení k jejich odstranění. 
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1 Základní informace o Plze ňském kraji 

 

 Plzeňský kraj patří mezi čtrnáct samosprávných krajských celků České 

republiky. Svojí rozlohou je třetím největším krajem České republiky, avšak 

druhým nejřidčeji osídleným. Velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním 

městem Prahou  a zeměmi západní Evropy. 

 

 Přirozeným centrem regionu už od doby svého vzniku je Plzeň. Průmyslový   

a technologický rozmach Plzně začíná v polovině 19. století. Postupně se zařazuje 

mezi nejvýznamnější města státu. V současnosti je Plzeň čtvrtým největším 

městem v Česku. V Plzeňském kraji působí dvě vysoké školy, Západočeská 

univerzita a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obě vysoké školy 

vysokou kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen   

z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí. V 90. letech minulého století   

se  krajská metropole Plzeň stává sídlem nově utvořené Plzeňské diecéze.  

 

1.1 Údaje o rozloze a obyvatelstvu Plze ňského kraje 

 

Tabulka č. 1 – Údaje o Plzeňském kraji 

Rozloha 7 561 km2 

Počet obyvatel 567 321 

Počet obcí s rozšířenou působností 15 

Počet obcí 501 

 

 

1.2 Plzeňský kraj a ve řejná správa 

 

 Kraje, jako samosprávné celky,  jsou od roku 2000 důležitým prvkem 

veřejné správy v  České republice. Znamená to, že je nespravuje stát, ale zvolené 

zastupitelstvo daného kraje. Občané kraje tak mají  větší kontrolu nad jeho 

činností a více možností ovlivňovat dění v regionu, ve kterém žijí. Kraj pečuje    

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů 

chrání též veřejný zájem  vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. 
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 Kraj jako instituce má velmi podobnou strukturu jako město či obec. Podle 

zákona  č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

je nejvyšším rozhodujícím orgánem krajské zastupitelstvo. Zastupitelstvo 

Plzeňského kraje tvoří  45 členů (počet zastupitelů je stanoven podle počtu 

obyvatel kraje). Zastupitelé ze svého středu volí hejtmana kraje, který kraj 

reprezentuje navenek a je oprávněn jeho jménem jednat. Jeho pozice v kraji 

odpovídá zhruba pozici starosty či primátora ve městě či obci. Zastupitelstvo dále 

volí radu kraje (svou funkcí odpovídá radě města či obecní radě), která připravuje 

podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo sama rozhoduje v dílčích 

záležitostech. Rada Plzeňského kraje je devítičlenná (počet členů je také stanoven 

podle počtu obyvatel kraje).  

 

 Jedním z orgánů kraje je krajský úřad, který vykonává přenesenou 

působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo 

zvláštnímu orgánu. Krajský úřad plní úkoly samostatné působnosti uložené mu 

zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu 

jsou vymezeny v § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje, zařazení do 

krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. Krajský úřad 

Plzeňského kraje je členěn na 17 odborů. 

Zdroj: portál Plzeňského kraje 

 

 

1.3 Vzdělanostní struktura Plze ňského kraje 

 

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti   

a prospívati je vlastnost povah vznešených.“ 

              Jan Ámos Komenský 

 

 

 Jedním ze zásadních úkolů vyplývajících z přijetí Lisabonské strategie   

je posilování role vzdělávání, která patří mezi základní nástroje zvyšování 
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konkurenceschopnosti naší republiky jak v rámci Evropské unie, tak i v celém 

světě. Dochází k realizaci řady reformních kroků, které pomáhají rozvíjet český 

vzdělávací systém. Jejich plnění se týká v plné šíři také školství Plzeňského kraje 

s ohledem na jeho specifika.  

 

 Zásadní význam mělo přijetí nového školského zákona, navazujících 

prováděcích předpisů a realizace kurikulární reformy. Jedná se dlouhodobý 

proces, jehož uskutečňování předpokládá zejména připravené pedagogické 

pracovníky. Nejedná se pouze o tvorby rámcových a školních vzdělávacích 

programů a jejich zavádění do praxe. Větší pozornost musí být zaměřena i na 

oblast hodnocení a sebehodnocení škol a evaluace celého systému.  

  

 Vzdělanostní úroveň obyvatelstva patří mezi ukazatele dalšího rozvoje 

společnosti. Vzdělanostní struktura populace v jednotlivých regionech vypovídá   

o kvalitě lidských zdrojů v daném regionu. O úrovni vzdělanosti obyvatelstva 

vypovídá průměrný počet let strávených vzděláváním a struktura obyvatelstva 

podle dosaženého vzdělání. Průměrná délka vzdělávání v zemích OECD   

je 12 let. Pokud se týká vzdělanostní struktury obyvatel ve věku 25-64 let, má 

v jednotlivých krajích rozdílný charakter.  

 

  

1.4 Plzeňský kraj ve srovnání s ČR a ostatními kraji 

 

Tabulka č. 2 – Porovnání – vzdělanostní kultura Plzeňského kraje 

 PK v % ČR v % Umístění PK  v ČR 

bez vzdělání 0,2 0,1 3 

základní vzdělání 10,7 10,0 5 

střední vzdělání bez maturity 43,3 42,5 12 

střední vzdělání s maturitou 35,3 34,3 2 

terciální vzdělání 10,5 13,1 9 

Zdroj : Dlouhodobý záměr Plzeňského kraje 2008 
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Graf č. 1 – Vzdělanostní struktura obyvatelstva Plzeňského kraje 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva Plzeňského kraje

střední vzdělání 
s maturitou

35 %

terciární vzdělání
 11 %

bez vzdělání
0 % základní vzdělání

 11 %

střední vzdělání bez 
maturity

43 %

 
Zdroj : Dlouhodobý záměr Plzeňského kraje 2008 
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2 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského ú řadu Plzeňského 

kraje 

 

 „…První, čeho si přejeme, jest, aby tak plně a k plnému lidství mohl býti 

vzdělán ne nějaký jeden člověk nebo několik jich nebo mnoho, nýbrž všichni lidé 

vespolek, i když každý zvlášť, mladí i staří, bohatí i chudí, urození i neurození, 

mužové i ženy, zkrátka každý, komu se dostalo údělu narodit se člověkem, aby 

konečně jednou bylo celé lidské pokolení vzdělané po všech věkových stupních, 

stavech, pohlaví a národech. 

Za druhé si přejeme, aby každý člověk byl celistvě vzdělán a správně vycvičen 

nikoli jen v nějaké jedné věci nebo v několika málo nebo v mnohých, nýbrž   

ve všech, které dovršují podstatu lidství…“ 

           (Jan Ámos Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských) 

 

    

 Odbor školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje se snaží svojí činností, 

náplní a aktivitami napomáhat školám a školským zařízením realizovat rozvoj 

českého vzdělávacího systému. Přizpůsobuje vzdělávací síť kraje tak, aby 

naplňovala aktuální záměry a cíle, aby pružně reagovala na sociální vývoj  

i proměny, které přináší vědecký a technický rozvoj. Kromě jiného se podílí na 

kontrole efektivnosti užití prostředků státního rozpočtu jednotlivými školskými 

příspěvkovými organizacemi a zajišťuje poskytování konzultační a metodické 

činnosti školským příspěvkovým organizacím bez rozdílu zřizovatele. 

 

 
2.1 Organiza ční struktura Odboru školství, mládeže a sportu 

 

 

 
 

 

 

 

Vedoucí OŠMS 

Oddělení organizace školství (14) 

Oddělení ekonomické (19) 

Oddělení správních činností (11) 

Oddělení mládeže a sportu (7) 

Oddělení řízení OP VK (8) 
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Graf č. 2 – Počet zaměstnanců OŠMS Krajského úřadu Plzeňského kraje k 1. 9. 2009 

 

Počet zaměstnanc ů OŠMS KÚ PK

Oddělení mládeže 
a sportu - 7

Oddělení 
správních činností 

- 11

Oddělení 
ekonomické - 19

Oddělení 
organizace 
školství - 14

Oddělení OPVK 
- 8

 

 

 

 

2.2 Počet škol a školských za řízení v Plzeňském kraji  

 

Tabulka č. 3 – Počet škol a školských zařízení v PK 

Zřizované obcemi 387 

Zřizované krajem 98 

Soukromé 17 

Církevní 4 

Celkem k 1. 1. 2009 506 
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2.3 Počty dětí, žáků a student ů  v Plzeňském kraji 

 

Tabulka č.4 – Počty dětí, žáků, studentů 

 Stav ke dni  30. 9. 2009 Stav ke dni  30. 9. 2008 rozdíl 

Mateřské školy 16 795 15 985 810 

Základní školy 42 069 43 807 - 1 738 

Střední školy 27 864 28 032 - 168 

Konzervatoř 193 199 - 3 

Jazykové školy 1 610 1 729 - 119 

Vyšší odborné školy 1 414 1 271 - 143 

Základní umělecké školy 14 204 13 900 304 

 

 

 

2.4 Demografický vývoj ve vztahu ke vzd ělání 

 

Graf č. 3 – demografický vývoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: prezentace OŠMS KÚ PK 

 

 

Počet žáků v 9. roč ZŠ

0
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2.5 Samostatná p ůsobnost odboru školství, mládeže a sportu 

 

• Připravuje podklady pro zprávu o činnosti škol a školských zařízení, která 

zřizuje kraj. 

• Zabezpečuje úkoly pro přijímání opatření na základě výsledků školní 

inspekce ve školách a školských zařízeních. 

• Zpracovává podklady pro návrh rozpočtu kraje a změny v rozpočtu kraje na 

příslušný kalendářní rok pro jednotlivé školy a školská zařízení, která 

zřizuje kraj. 

• Poskytuje finanční prostředky z rozpočtu kraje zřizovaným organizacím. 

• Zabezpečuje úkoly při zřizování a zrušování škol a školských zařízení 

zřizovaných krajem. 

• Zabezpečuje na základě výsledků konkurzních řízení úkoly při jmenování   

a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení, která zřizuje kraj. 

• Navrhuje vyhlašování krajských dotačních programů v oblasti mládeže   

a sportu. 

 

 

2.6 Přenesená p ůsobnost odboru školství, mládeže a sportu 

- kromě jiného: 

 

• Zajišťuje metodickou pomoc v oblasti rozpisu a čerpání neinvestičních 

a investičních výdajů ze státního rozpočtu právnickým osobám 

vykonávajícím činnost škol a školských zařízení ve své působnosti. 

• Zajišťuje metodickou pomoc a konzultace v pracovněprávních a mzdových 

otázkách  na žádost škol a školských zařízení nebo jejich pracovníků. 

• Zajišťuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví a výkaznictví. 

• Poskytuje odborné konzultace ředitelům mateřských a základních škol, 

středních a vyšších odborných škol, základních uměleckých škol, 

pedagogicko-psychologické poradny a Krajského centra vzdělávání   

a Jazykové školy v Plzni i školských účelových zařízení, kterými jsou 

středisko služeb školám a školní statky. 
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• Kontroluje využití finančních prostředků na přímé výdaje na vzdělávání 

poskytnutých ze státního rozpočtu školám zřizovaných krajem a obcemi   

a efektivnost hospodaření s přidělenou dotací soukromých škol a školských 

zařízeních, kontroluje činnost  v oblasti školního stravování. 

• Zajišťuje metodickou pomoc, konzultace a školení ředitelů škola školských 

zařízení a dalších pracovníků v oblasti BOZP a PO a provádí sledování 

úrazovosti škol a školských zařízení. 
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3 Kontrolní, metodická a konzulta ční činnost odboru školství 

krajského ú řadu 

 

 „Jen zřídkakdy v dějinách lidstva vstoupila nějaká instituce na scénu 

takovým tempem jako management a projevila se v tak krátké době tak výraznými 

účinky. Za dobu necelých sto padesáti let transformoval management sociální   

a ekonomickou strukturu vyspělých zemí světa. Vytvořil celosvětovou ekonomiku   

a vytyčil nová pravidla pro státy, které se chtějí stát účastníky této ekonomiky jako 

rovnocenní partneři. A transformací prošel i management. Jen málokteří vedoucí 

pracovníci jsou si vědomi onoho obrovského dopadu, jakým management na svět 

zapůsobil.“ 

                Peter F. Drucker (2002) 

 

3.1 Kontrola 

 

 Kontrola je nedílnou součástí manažerských aktivit na všech stupních řízení 

a ředitel/ředitelka školy jako manažer musí být přesvědčen/a o klíčovém významu 

kontroly a práci kontrolního orgánu brát jako podnět  pro další rozvoj školy. 

Vyvození důsledků z provedené kontroly a zavedení následných opatření vede 

k dalšímu zdokonalování  řídící práce. Kontrola je současně prověrkou správného 

provádění ostatních manažerských funkcí. Je nedílnou součástí řízení a v oblasti 

školství je jejím hlavním cílem spoluvytvářet podmínky pro zabezpečení kvalitní 

odborné a pedagogické úrovně výchovně vzdělávací činnosti.  

 

 Podstatou kontroly je kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící 

záměry, zjišťování, zda bylo dosaženo shody ve vývoji kontrolované reality vůči 

specifikovaným požadavkům. Na základě tohoto zjištění a posouzení jsou 

přijímány kontrolní závěry.  

  

 Předmětem kontroly mohou být jevy a procesy už realizované, právě 

probíhající nebo budoucí.  
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 Účelem kontroly je: 

• zjištění stavu, 

• korekce, 

• prevence. 

 

Nejedná se o pouhou informovanost o stavu sledované věci tzn. zpětnou vazbu, 

popřípadě postihy či likvidace nedostatků, ale především o její preventivní vliv. 

 

 Význam kontroly spočívá zejména v zaměření úsilí organizace žádoucím 

směrem, monitorování, hodnocení a ovlivňování organizačního chování, 

koordinování činností členů organizace, snižování manažerské nejistoty. Aby se 

kontrolní proces stal efektivní, musí být naplánován do jednotlivých fází: 

 

• určení předmětu kontroly, 

• získání a výběr informací, 

• ověření správnosti získaných informací, 

• hodnocení kontrolovaných procesů, 

• závěry a návrhy opatření, 

• zpětná kontrola. 

 

  

 Vnější kontrola v oblasti školství je prováděna institucemi, které mají 

oprávnění ze zákona kontrolu u organizací provádět, např.: 

 

• zřizovatel - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, 

• orgány veřejné správy - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon   

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

• Nejvyšší kontrolní úřad - zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, 
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• Česká školní inspekce - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona   

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, 

• Ministerstvo financí a územní finanční orgány - zákon č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

3.1.1 Kontrolní činnost Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje a její efektivita 
 

 Kontrolní činnost Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Plzeňského kraje je zaměřena na  správnost čerpání přidělených finančních 

prostředků. Vychází z plánu kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje 

na kalendářní rok a z kontrol mimořádných, které vychází z požadavků zřizovatele, 

z jiného podnětu nebo na  základě stížností. 

 

  

Finanční kontrolu upravují v orgánech veřejné správy zejména tyto obecně 

závazné právní předpisy: 

 

• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě    

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,   

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Dále se kontrola opírá o platnou školskou legislativu: 

 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

• prováděcí právní předpisy k příslušnému kontrolovanému druhu školy   

a školského zařízení (vyhlášky, nařízení vlády, směrnice MŠMT). 

 

 V souladu s plánem kontrolní činnosti a na základě příkazu vedoucí Odboru 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje provádí kontrolu 

zaměstnanci odboru. V průběhu kontroly mohou být v případě potřeby přizváni 

další pracovníci odboru školství. Kontrolovaná organizace je povinna předložit 

kontrole veškeré podklady týkající se předmětu kontroly, včetně všech změn   

a dodatků v originále.  

 

Předmětem kontroly bývá:  

 

1. Personální a mzdová agenda. 

2. Hospodaření a správnost účtování přímých dotací. 

3. Školní stravování. 

4. Ověření správnosti podkladů statistického výkaznictví ve vztahu ke     

stanoveným závazným ukazatelům rozpočtu. 

 

 Při kontrolním šetření dochází často ke zjištění porušení obecně závazných 

právních předpisů zejména v oblasti personální a mzdové agendy a školního 

stravování. 

 V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,   

ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná organizace podat písemné  

a zdůvodněné námitky a vysvětlení proti kontrolnímu protokolu, a to ve lhůtě 5 dnů 

ode dne seznámení se s protokolem k rukám vedoucího kontrolní skupiny Odboru 

školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
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Přehled kontrol provedených na mateřských školách dle plánu kontrol 

 

Tabulka č. 5 – Přehled kontrol 

Kontrolovaná organizace -  

počet 

Obsah kontroly - 

počet 

Uložena nápravná 

opatření - počet Kalendářní rok 

celkem MŠ ZŠ a MŠ celková účelová ano ne 

2006 16 13 3 15 1 14 2 

2007 20 8 12 10 10 10 10 

2008 27 7 20 10 17 11 16 

2009 17 4 13 6 11 6 11 

 

 

Přehled mimořádných kontrol provedených na mateřských školách - mimo plán  

 

Kontrolovaná organizace -  

počet 

Obsah kontroly - 

počet 

Uložena nápravná 

opatření - počet Kalendářní rok 

celkem MŠ ZŠ a MŠ celková účelová ano ne 

2006 2 0 2 2 0 1 1 

2007 14 2 12 5 9 3 11 

2008 5 3 2 4 1 4 1 

2009 32* 24 9 1 31 4 28 

* k mimořádným kontrolám mimo plán přibyly kontroly průběžné 

 

 Velmi důležitou roli při zjišťování a odstraňování zjištěných nedostatků hraje 

úroveň komunikace mezi školou a úřadem. Cílem komunikace je co nejlepší 

vzájemné porozumění, orientace v problematice a řešení problémů. 

 

 

Efektivita kontrolní činnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Plzeňského kraje 

 

 Slovo efektivita vyjadřuje praktickou účinnost jakékoliv smysluplné lidské 

činnosti. Efektivita obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti. 
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 Pro vyhodnocení efektivity kontrolní činnosti jsou pro účely OŠMS 

Krajského úřadu Plzeňského kraje stanovena následující kritéria: 

 

1. Včasné odstranění nedostatků v organizaci a v hospodaření 

jednotlivých příspěvkových organizací. 

2. Spolupráce na odstranění nedostatků. 

3. Monitoring vyskytujících se problémů příspěvkových organizací   

  a jejich prevence. 

4.  Zpětná vazba.  

 
 

3.2 Konzultace 

 

 Ve slovníku cizích slov je slovo konzultace vysvětleno pojmy porada, 

konference, rada odborníka, odborný posudek. Každodenní náplní práce 

zaměstnance odboru školství je komunikace s občany, podávání informací   

a řešení daných problémů. Vzhledem k rozlehlosti kraje patří mezi nejčastěji 

využívané prostředky telefonický kontakt, elektronická a písemná pošta. Osobní 

kontakt je však nenahraditelný. Z tohoto důvodu pořádá Odbor školství, mládeže  

a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje konzultační dny. 

 

 

3.2.1 Konzulta ční činnost Odboru školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Plzeňského kraje a její efektivita 
 

 Na odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje vznikla ve školním 

roce 2004 – 2005 Koncepce konzultačních dnů v místech obcí s rozšířenou 

působností. Hlavním důvodem realizace konzultačních dnů bylo a stále   

je  zlepšení komunikace pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Krajského 

úřadu Plzeňského kraje se  školami, zřizovateli a odbory školství obcí s rozšířenou 

působností, účelné poskytování informací, konzultace problémů a předcházení 

negativním událostem. Konzultační dny jsou určeny ředitelům škol, starostům   

a představitelům obcí, ekonomickým pracovníkům škol, zástupcům odborů 

školství obcí s rozšířenou působností. 
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 Konzultační dny se pro školy a školská zařízení v působnosti  jednotlivých 

obcí s rozšířenou působností konají 3x ročně, na vyžádání i vícekrát. Náplní 

konzultačních dnů jsou aktuální informace v oblasti školství – ekonomické, 

pedagogické, legislativní, organizační. Je dán prostor i pro individuální jednání. Na 

základě požadavků ředitelek mateřských škol se konzultační dny pro mateřské 

školy pořádají samostatně.  

 

 

Konzultační dny na jednotlivých odborech školství obcí s rozšířenou působností 

 

Tabulka č. 6 – Přehled konzultací 

Počet účastníků 

rok 
Počet 

konzultací 
téma 

celkem MŠ 
ZŠ a 

MŠ 
ostatní 

2005 5 

Příprava rozpočtů, nová 

legislativa, správní řízení, 

stravování zaměstnanců 

 

736 321 130 285 

2006 4 

Rozpočet škol, kontrolní činnost 

OŠMS, legislativa pro MŠ, asistent 

pedagoga 

686 302 204 180 

2007 3 

Aktuální školské předpisy, 

rozvojové programy, výkaznictví, 

aktuální informace z regionálního 

školství 

462 260 128 74 

2008 3 

Rozpis a úprava rozpočtu, 

informace o globálních grantech, 

Dlouhodobý záměr, správní řízení 

v MŠ, legislativa 

495 213 108 174 

2009 5 

Příprava a rozpis rozpočtu, zápis 

dětí do mateřské školy – správní 

řád, logopedická prevence 

748 345 146 257 

  

 Z uvedené tabulky vyplývá, že účast na konzultačních dnech je vysoká   

a největší zastoupení mají právě ředitelé/ředitelky mateřských škol. 
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 Kromě konzultačních dnů pořádá Odbor školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Plzeňského kraje pravidelné porady pro ředitele/ředitelky škol  

a školských zařízení zřizované krajem a pro vedoucí odborů školství obcí 

s rozšířenou působností. 

 

 Pro vyhodnocení efektivity konzultační činnosti jsou pro účely OŠMS 

Krajského úřadu Plzeňského kraje stanovena následující kritéria: 

 

1. Prevence chyb ředitelů a ředitelek škol. 

2. Vyřešení aktuálních problémů (časová úspora, aktuálnost). 

3. Interakce mezi řediteli a ředitelkami škol a OŠMS. 

4. Spolupráce mezi OŠMS KÚ PK a OŠ obcí s rozšířenou působností. 

 

 
 
3.3 Metodika 

 

 Pod pojmem metodika si lze představit nauku o metodě vyučování určitého 

oboru nebo pracovní postup. Z hlediska pracovníků odboru školství směrem ke 

školám se např. jedná o vydávání vzorů k jednotlivým úkonům ve správním řízení, 

výklad aktuální legislativy. Pro možnost vzájemného kontaktu, předávání informací 

a zkušeností, organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 

Plzeňského kraje pro ředitele/ředitelky škol a školských zařízení metodické dny. 

 

  

3.3.1 Metodická činnost Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje a její efektivita 
 

 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje pořádá 

ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou Plzeň odborné 

metodické dny pro ředitele/ředitelky mateřských, základních škol, základních 

uměleckých škol. Pro ředitele/ředitelky středních škol a vyšších odborných škol   

se konají porady spojené s pracovními dílnami. 
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 První metodický den pro ředitele/ředitelky mateřských škol a vedoucí 

učitelky mateřských škol se konal v březnu 2007. Byl zaměřen ke Dni učitelů   

a hlavním námětem tohoto setkání bylo ocenění náročnosti pedagogické práce 

v mateřských školách. Na základě kladných reakcí se další metodická setkání 

pořádají jako dvoudenní. První den je zaměřený na organizaci a problematiku škol 

a je v gesci zaměstnanců Odboru školství  mládeže a sportu Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, druhý den je zaměřený na pedagogickou činnost, kterou 

zajišťují odborní lektoři nasmlouvaní Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou 

školou Plzeň. Všechna metodická setkání jsou akreditovaná Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a zástupci Ministerstva školství a Výzkumného 

ústavu pedagogického se jich zúčastňují pravidelně. 

 

 Kromě odborných přednášek a seminářů mají ředitelky mateřských škol   

a zejména vedoucí učitelky možnost vzájemné konzultace a předávání vlastních 

zkušeností z praxe. Zájem o účast na setkávání je vždy vysoký a poptávka 

překračuje nabídku. 

  

Metodická setkání  

 

Tabulka č. 7 – Přehled metodických setkání 

Datum Téma setkání Počet účastníků 

28. 3. 2007 Pedagogická práce v mateřské škole. 54 

28. – 29. 4. 2008 Proměny předškolního vzdělávání. 50 

23. – 25. 10.  2008 

Je hodnocení pouze realita? 

Multikulturní výchova. 

Tvořivé dílny. 

70 

24. – 25. 6. 2009 Evaluace v mateřské škole. 62 

28. – 29. 4. 2010 
Emoční inteligence. 

Individuální hodnocení dětí. 

 

 

 Pro vyhodnocení efektivity metodické činnosti je pro účely OŠMS 

stanoveno následující kritérium: 

1. Správné vedení ředitelů a ředitelek v oblasti legislativy   

a hospodaření se svěřenou příspěvkovou organizací. 
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4 Výzkumné šetření 

 

Posouzení efektivity kontrolní, metodické a konzult ační činnosti odboru 

školství a jejího vlivu na řídící práci v mate řských školách 

 

 Cílem výzkumného šetření byl stanovený výzkumný problém: 

 

„Jak efektivní je kontrolní, metodická a konzultační činnost odboru školství a jaký 

vliv mají tyto činnosti na řídící práci v mateřských školách“. 

 

 Výzkum byl zaměřen na zjištění úrovně kvality, významu a efektivity výše 

uvedených činností Odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje,   

na porovnání aktivit s  odbory školství krajských úřadů v České republice   

a s odbory školství obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. 

 

 

4.1 Předpoklady 

  

 Před započetím práce byly na základě vlastních zkušeností vysloveny 

následující předpoklady, jejichž pravdivost se prostřednictvím výzkumného  

šetření buď potvrdí, či vyvrátí. 

• Kontrola je pro ředitele/ředitelky škol stresová záležitost. 

• Systém zavedených konzultací ředitelům škol vyhovuje. 

• Kontrolní, konzultační a metodické činnosti odboru školství ovlivňují kvalitu 

řídící práce ředitele/ředitelky školy. 

• Kontrolní, konzultační a metodické činnosti odborů školství KÚ jsou 

srovnatelné.  

• Odbory školství obcí s rozšířenou působností v  Plzeňském kraji nabízí 

školám stejné činnosti (kontrolní, konzultační, metodické) jako OŠMS 

Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
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4.2 Hodnotící část 

 

4.2.1 Předmět a rozsah hodnocení, hodnotící kritéria 
 

 Celkem bylo rozesláno 149 dotazníků, vyplněných se vrátilo 82, což je   

55 %. Osloveni byli ředitelé/ředitelky mateřských škol v Plzeňském kraji, vedoucí 

odborů školství obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji a vedoucí všech 

odborů školství krajských úřadů v České republice. 

 Ze 120 dotazníků pro mateřské školy se vyplněných vrátilo 60 (50 %),  

 z 15 oslovených odborů školství obcí s rozšířenou působností 12 vyplněných   

(80 %) a ze 14 dotazníků určených vedoucím odborů školství krajských úřadů   

se jich vrátilo 10 (71 %). 

 

 

4.2.2 Indikátory a sledované jevy  
 

Typy činností Odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

• Přínos kontrolní, metodické a konzultační činnosti Odboru školství   

KÚ PK pro řídící práci ředitelů/ředitelek mateřských škol. 

• Hodnocení těchto činností řediteli/ředitelkami mateřských škol. 

• Činnosti odboru školství obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. 

• Porovnání činností  OŠMS KÚ PK s ostatními odbory školství v České 

republice. 

 

 

4.2.3 Nástroje hodnocení, hodnotící stupnice 
 

 Vyslovené předpoklady měly potvrdit nebo vyvrátit vlastní dotazníky, které 

obsahovaly i otevřené otázky. První dotazník byl určen ředitelům/ředitelkám 

mateřských škol v Plzeňském kraji a byl ověřen na pěti z nich. Druhý byl určen 

vedoucím odborům školství obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji   
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a vedoucím odborů školství krajských úřadů v České republice. Byl ověřen   

na dvou  pracovištích odborů školství ORP a na jednom odboru školství KÚ. 

 

Hodnotící stupnice: 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne  

 ne  

 nevím 

 

Přesné vymezení jevů:   

 ano  … plně vyhovující, bez připomínek 

 spíše ano … vyhovující s ojedinělými připomínkami 

 spíše ne … částečně vyhovující 

 ne  … nevyhovující, nutno změnit 

 nevím  … nemohu posoudit 

 

Položené otevřené otázky pro ředitele/ředitelky mateřských škol: 

 

1. Které z uvedených činností (kontrola, konzultace, metodika) OŠMS osobně 

upřednostňujete a proč? 

2. Kterou činnost byste systémově změnil/a a proč? 

3. Ovlivňují výše uvedené činnosti OŠMS kvalitu Vaší řídící práce? V čem   

a jakým způsobem? 
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Položené otevřené otázky pro vedoucí odborů školství: 

 

1. Pořádá  váš odbor ještě jiné metodické a vzdělávací akce pro ředitele/ředitelky 

příspěvkových organizací? Uveďte, prosím, jaké. 

2. Která z činností odboru školství je z vašeho pohledu pro ředitele/ředitelky škol 

nejpřínosnější? 

3. Která akce odboru školství je řediteli/ředitelkami příspěvkové organizace 

nejvíce navštěvovaná? 

 

 

4.2.4 Výsledky výzkumného šet ření  
 

4.2.4.1 Ředitelé/ ředitelky  
 

 Pro potřeby výzkumného šetření bylo elektronickou poštou osloveno    

120 ředitelů/ředitelek mateřských škol v Plzeňském kraji. Vyplněné dotazníky bylo 

možné zasílat zpět buď elektronickou poštou nebo písemně.  

Z celkového počtu se vrátilo 60 vyplněných dotazníků, což činí 50 %.  

Odpovědi na uzavřené otázky byly vyhodnoceny do celkové tabulky a posléze 

byla každá otázka vyhodnocena jednotlivě.  

Odpovědi na otevřené otázky byly vyhodnoceny jednotlivě. 
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Vyhodnocení uzav řených otázek – celkový p řehled 

 

Tabulka č. 8 – Vyhodnocení dotazníku – ředitelé/ředitelky MŠ 

 otázka ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nevím 

Kontrolní činnost 

18 37 5 0 0 

1. 

Máte přehled o tom, jaké oblasti smí ze 

zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

odbor školství, mládeže a sportu 

v příspěvkových organizacích kontrolovat? 
30 % 62 % 8 % 0 0 

38 19 1 0 2 
2. 

Myslíte si, že oblast kontroly (čerpání 

přímých nákladů) je dostačující? 
63 % 32 % 2 % 0 3 % 

30 28 0 0 2 
3. 

Jste spokojen/a se způsobem provádění 

kontroly? 
50 % 47 % 0 0 3 % 

5 28 18 3 6 
4. 

Myslíte si, že za chyby zjištěné při kontrolách 

může nedostatečná informovanost vedení 

školy? 8 % 47 % 30 % 5 % 10 % 

42 16 0 0 2 
5. 

Máte možnost vyjádřit se ke zjištěným 

nedostatkům? 
70 % 27 % 0 0 3 % 

34 16 6 1 3 
6.  

Je kontrolní činnost OŠMS přínosem pro 

Vaši řídící práci? 
56 % 27 % 10 % 2 % 5 % 

Metodická činnost 

32 15 2 9 2 
7. 

Zúčastňujete se metodických setkání, které 

pořádá Krajské centrum vzdělávání ve 

spolupráci s OŠMS KÚ PK? 54 % 25 % 3 % 15 % 3 % 

19 10 12 19 0 
8. 

Zúčastňují se metodických setkání Vaši 

zaměstnanci? 
32 % 16 % 20 % 32 % 0 
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16 31 1 2 10 
9. 

Jste spokojen/a s obsahovou stránkou těchto 

setkání? 
26 % 53 % 2 % 3 % 16 % 

23 26 0 1 10 
10. 

Myslíte si, že metodické návštěvy, při kterých 

se  pracovníci OŠMS seznamují s prostředím 

Vaší školy jsou přínosné? 38 % 44 % 0 2 % 16 % 

34 18 0 2 6 
11.  

Je metodická činnost OŠMS přínosem pro 

Vaši řídící práci? 
57 % 30 % 0 3 % 10 % 

Konzultační činnost 

35 22 3 0 0 
12. 

Máte dostatek možností konzultovat své 

problémy s OŠMS KÚ PK ? 
58 % 37 % 5 % 0 0 

34 19 7 0 0 
13. 

Vyhovuje Vám systém provádění 

konzultačních dnů? 
57 % 32 % 11 % 0 0 

60 0 0 0 0 
14. Zúčastňujete se konzultačních dnů? 

100 % 0 0 0 0 

49 11 0 0 0 
15. 

Je Vám při konzultacích dán prostor pro 

vyjádření se a dotazy? 
82 % 18 % 0 0 0 

29 26 4 1 0 
16. 

Jste spokojen/a s obsahovou stránkou 

konzultačních dnů? 
48 % 43 % 7 % 2 % 0 

40 17 3 0 0 
17. 

Uplatníte získané informace na Vašem 

pracovišti ? 
67 % 28 % 5 % 0 0 

38 18 4 0 0 
18.  

Je konzultační činnost OŠMS přínosem pro 

Vaši řídící práci? 
63 % 30 % 7 % 0 0 
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Vyhodnocení jednotlivých uzav řených otázek  

 

1. Máte přehled o tom, jaké oblasti smí ze zákona 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole odbor školství, mládeže a sportu v příspěvkových organizacích 

kontrolovat? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

18 37 5 0 0 

30 % 62 % 8 % 0 0 

 

Oslovení ředitelé/ředitelky škol mají alespoň částečný přehled o tom, jaké oblasti 

může OŠMS v příspěvkových organizacích kontrolovat.  

 

 

2. Myslíte si, že oblast kontroly (čerpání přímých nákladů) je dostačující? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

38 19 1 0 2 

63 % 32 % 2 % 0 3 % 

 

Pouze dva z respondentů/respondentek nedokázali posoudit, zda je oblast 

kontroly dostačující. Pro většinu oslovených je oblast kontroly bez připomínek 

nebo s ojedinělými připomínkami. 

 

 

3. Jste spokojen/a se způsobem provádění kontroly? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

30 28 0 0 2 

50 % 47 % 0 0 3 % 

 

Způsob, kterým je kontrola na příspěvkových organizacích prováděna, vyhovuje 

50 % oslovených respondentů, 47 % vyhovuje s částečnými připomínkami   
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a pouze 3 % oslovených ředitelů/ředitelek zatím zavedený způsob neumí 

posoudit. 

 

 

4. Myslíte si, že za chyby zjištěnými při kontrolách může nedostatečná 

informovanost vedení školy? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

5 28 18 3 6 

8 % 47 % 30 % 5 % 10 % 

 

Většina oslovených ředitelů/ředitelek mateřských škol je přesvědčena   

o tom, že za zjištěné nedostatky  při kontrolách může  jejich  špatná nebo pouze 

částečná informovanost.   

 

 

5. Máte možnost vyjádřit se ke zjištěným nedostatkům? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

42 16 0 0 2 

70 % 27 % 0 0 3 % 

 

72 % oslovených respondentů ví, že v souladu s ustanovením § 17 zákona  

 č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, může 

kontrolovaná organizace podat písemné a zdůvodněné námitky a vysvětlení proti 

kontrolnímu protokolu, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení se s protokolem 

k rukám vedoucího kontrolní skupiny. 

 

 

6. Je kontrolní činnost OŠMS přínosem pro Vaši řídící práci? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

34 16 6 1 3 

56 % 26 % 10 % 2 % 5 % 
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Za zbytečnou považuje kontrolní činnost OŠMS pouze jeden ředitel/ředitelka 

mateřské školy. Tři nedokáží přínos kontrolní činnosti posoudit. Pro šest 

ředitelů/ředitelek je přínosná pouze částečně. Ostatní považují kontrolní činnost 

odboru školství pro svoji řídící práci za přínosnou, přestože z otevřených otázek 

vyplynulo, že je pro ně stresující záležitostí. 

 

 

7. Zúčastňujete se metodických setkání, které pořádá Krajské centrum vzdělávání 

ve spolupráci s OŠMS KÚ PK? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

32 15 2 9 2 

54 % 25 % 3 % 15 % 3 % 

 

Je zajímavé, že 3% respondentů/respondentek neví, zda-li se zúčastňují 

metodických setkání. Předpokládáme, že se jedná o nově jmenované 

ředitele/ředitelky mateřských škol. 15 % z oslovených se metodických dnů 

nezúčastňuje. 

 

 

8. Zúčastňují se metodických setkání Vaši zaměstnanci? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

19 10 12 19 0 

32% 16% 20% 32% 0 

 

Za velmi pozitivní fakt lze považovat, že se metodických setkání zúčastňují   

i zaměstnanci mateřských škol. Podle mého názoru bude převážná část těchto 

zaměstnanců ze sloučených organizací základní škola a mateřský škola. 
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9. Jste spokojen/a s obsahovou stránkou těchto setkání? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

16 31 1 2 10 

26% 53% 2% 3% 16% 

 

Vzhledem k tomu, že obsahová část metodických setkání je zaměřena na aktuální 

otázky ve školství a zároveň vychází z požadavků škol, je převážná část 

oslovených s obsahovou stránkou spokojena.  

 

 

10. Myslíte si, že metodické návštěvy, při kterých se  pracovníci OŠMS seznamují 

s prostředím Vaší školy jsou přínosné? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

23 26 0 1 10 

38% 44% 0 2% 16% 

 

Metodické návštěvy zaměstnanců OŠMS považují ředitelé škol za pozitivní. 

Nejedná se pouze o seznámení se s prostředím školy, ale neoficiálně se   

diskutuje nad problémy, které konkrétní školy mají. 

 

 

11. Je metodická činnost OŠMS přínosem pro Vaši řídící práci? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

34 18 0 2 6 

57% 30% 0 3% 10% 

 

Pro pracovníky odboru školství je velice pozitivní a zároveň zavazující výše 

uvedený fakt.  
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12. Máte dostatek možností konzultovat své problémy s OŠMS KÚ PK ? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

35 22 3 0 0 

58 % 37 % 5 % 0 0 

 

Převážná část oslovených ředitelů a ředitelek mateřských škol považuje možnost 

konzultovat problémy s odborem školství za dostačující. Využívají osobní 

návštěvy, telefonický rozhovor, písemnou a elektronickou korespondenci   

a pořádané konzultační dny. 

 

 

13. Vyhovuje Vám systém konzultačních dnů? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

34 19 7 0 0 

57 % 32 % 11 % 0 0 

 

Pouze sedm z oslovených ředitelů/ředitelek v uzavřených otázkách odpovědělo, 

že jim systém konzultačních dnů spíše nevyhovuje. Z otevřených otázek však 

vyplynulo, že by právě konzultační činnost OŠMS měla být systémově změněna. 

 

 

14. Zúčastňujete se konzultačních dnů? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

60 0 0 0 0 

100 % 0 0 0 0 

 

Všichni oslovení respondenti se zúčastňují konzultačních dnů. 
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15. Je Vám při konzultacích dán prostor pro vyjádření se a dotazy? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

49 11 0 0 0 

82 % 18 % 0 0 0 

 

Uvedené hodnoty ukazují, že při konzultacích je dán dostatečný prostor pro dotazy 

i vyjádření. Z otevřených otázek však vyplynulo, že při spojení pracovníků všech 

druhů škol na konzultačních dnech, je prostor pro diskusi nedostatečný. 

 

 

16. Jste spokojen/a s obsahovou stránkou konzultačních dnů? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

29 26 4 1 0 

48 % 43 % 7 % 2 % 0 

 

Obsahová stránka konzultačních dnů nevyhovuje minimálnímu počtu oslovených 

ředitelů/ředitelek mateřských škol. 

 

 

17. Uplatníte získané informace na Vašem pracovišti? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

40 17 3 0 0 

67 % 28 % 5 % 0 0 

 

Za velmi pozitivní fakt lze považovat, že pouze tři ředitelé/ředitelky mateřských 

škol považují  předávané informace za částečně vyhovující. 
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18. Je konzultační činnost OŠMS přínosem pro Vaši řídící práci? 

 

ano spíše ano spíše ne ne nevím 

38 18 4 0 0 

63 % 30 % 7 % 0 0 

 

Pro 93 % oslovených ředitelů/ředitelek mateřských škol je konzultační činnost 

OŠMS přínosem pro jejich řídící práci. Potvrzuje se, že získané informace 

pomáhají řešit problémy v jednotlivých organizacích a působí preventivně.  

 

  

Vyhodnocení otev řených otázek 

 

1. Kterou z uvedených činností ( kontrola, konzultace, metodika) OŠMS osobně    

upřednostňujete a proč? 

 

 Metodickou činnost preferuje 28 (47 %) ředitelů/ředitelek mateřských škol – 

řešení konkrétní problematiky, předávání vzájemných zkušeností.  

Konzultační a metodickou činnost upřednostňuje 25 (42 %) ředitelů/ředitelek. Dle 

jejich názoru předchází kontrole, není stresující, časově i organizačně dostupná, 

konzultují se zde konkrétní problémy a je zdrojem aktuálních informací. 

Na vzájemnou propojenost metodiky, konzultace a kontroly a nezbytnost těchto 

činností v řídící práci a vlivu na celkově vyšší kvalitu řídící práce upozornili 

čtyři ředitelé/ředitelky mateřských škol (6 %). 

Pouze ve třech (5 %) dotaznících byla kontrolní činnost označena jako přínosný 

nástroj k odstranění konkrétních nedostatků, vysvětlení dané problematiky   

s preventivním charakterem. 

 

2. Kterou činnost byste systémově změnil/a a proč? 

 

 Z uvedených dotazníků vyplynulo, že systémově by se měly změnit 

konzultační dny. Spojení pracovníků všech druhů škol není přínosné, nevyhovuje 

velký počet účastníků, není dostatečný prostor pro diskusi  a řešení konkrétních 
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problémů. Náplň, zejména ekonomických informací, by měla být více promyšlena. 

Některé informace nejsou pro ředitele/ředitelky mateřských škol důležité.  

Osvědčily se konzultace pořádané pro jednotlivé druhy škol. 

Telefonické, osobní konzultace byly shledány jako bezproblémové. 

   

3. Ovlivňují výše uvedené činnosti OŠMS kvalitu Vaší řídící práce? V čem   

a jakým způsobem? 

 

 Všichni oslovení uvedli, že činnosti Odboru školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Plzeňského kraje umožňují výměnu informací mezi 

řediteli/ředitelkami a úředníky, doplňují a upřesňují informace, mají preventivní 

charakter a jsou zdrojem podnětů. Všechny uvedené činnosti (metodika, 

konzultace, kontrola) upozorňují na věci, které je možné v běhu náročné řídící 

práce přehlédnout. Neúplné nebo chybějící informace mohou chyby zapříčinit.  

Z uvedených odpovědí také vyplynulo, že ne vždy ředitelé /ředitelky škol dostanou 

komplexní informace na svém odboru školství obce s rozšířenou působností. 

 

 

 

4.2.4.2 Vedoucí odbor ů školství obcí s rozší řenou p ůsobností Plze ňského 
kraje 
 

 Elektronickou poštou bylo rozesláno 15 dotazníků vedoucím odborů školství 

obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji.  Vyplněných se vrátilo 12, což je 

80 %. 

 

 

Vyhodnocení uzav řených otázek  

 

Tabulka č. 9 – vyhodnocení dotazníku vedoucími OŠ ORP 

 otázka ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nevím 

1. Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 7 1 1 3 0 
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kontrolní činnost v PO zřizovaných obcemi? 59 % 8 % 8 % 25 % 0 

0 0 0 12 0 
2. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných krajem? 
0 0 0 100 % 0 

0 0 0 12 0 
3. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 0 0 0 100 % 0 

4 3 2 3 0 
4. 

Provádí váš odbor školství metodické 

návštěvy v příspěvkových organizacích? 
33 % 25 % 17 % 25 % 0 

7 0 3 2 0 
5. 

Podílí se zaměstnanci vašeho odboru školství 

na pořádání metodických dnů pro 

ředitele/ředitelky příspěvkových organizací? 58 % 0 25 % 17 % 0 

10 0 2 0 0 
6. 

Pořádá váš odbor školství konzultační dny pro 

ředitele/ředitelky PO? 
83 % 0 17 % 0 0 

7 1 1 3 0 
7. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných obcemi? 
59 % 8 % 8 % 25 % 0 

0 0 0 12 0 
8. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných krajem? 
0 0 0 100 % 0 

1 0 0 11 0 
9. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky  PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 8 % 0 0 92 % 0 

12 0 0 0 0 
10. 

Svolává váš odbor školství KÚ porady pro 

vedoucí OŠ obcí s rozšířenou působností? 
100 % 0 0 0 0 

 

 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že sedm odborů školství obcí z rozšířenou 

působností provádí kontrolu na příspěvkových organizacích zřizovaných obcemi. 
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Je nutné podotknout, že se jedná o příspěvkové organizace, kde je obec 

s rozšířenou působností zřizovatelem.  

 

 Vzhledem k tomu, že byl dotazník shodný s dotazníkem pro vedoucí odborů 

školství krajských úřadů, na otázky číslo 2, 3 a 8, které se týkaly krajských škol 

odpověděly všechny odbory záporně.  

 

 Čtyři odbory školství provádí metodické návštěvy na školách, které spadají 

do jejich působnosti a sedm odborů se podílí na pořádání  metodických dnů. 

Konzultační dny, a to zejména zaměřené na přípravu rozpočtu, pořádá deset 

odborů školství. Pokud svolávají porady pro ředitele/ředitelky příspěvkových 

organizací, jsou tyto porady součástí konzultačních dnů, které pořádá Odbor 

školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje. Dále odbory školství ORP 

svolávají operativní porady. 

 

 Pouze jeden odbor školství zve na porady zástupce škol, které zřizuje 

soukromá osoba nebo církev, i když jsou tyto školy zřízeny celkem ve třech 

spádových oblastech obcí s rozšířenou působností. 

 

 Na otázku, zda se pravidelně zúčastňují porad pořádaných OŠMS 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, odpověděly kladně všechny odbory školství 

obcí s rozšířenou působností. Z odpovědí vyplynulo, že kromě vedoucích   

se zúčastňují i ekonomové/ekonomky odboru. 

  

Vyhodnocení otev řených otázek 

 

1. Pořádá váš odbor ještě jiné metodické a vzdělávací akce pro ředitele PO? 

 Uveďte, prosím, jaké. 

 

 Osm (67 %) odborů školství pořádá pro ředitele škol ve své spádové oblasti 

další metodické a vzdělávací akce, které se především týkají čerpání finančních 

prostředků ze státního rozpočtu a z jiných zdrojů, předávání informací o změně 

právních předpisů, z toho jeden OŠ pořádá navíc pro školy a školská zařízení 

semináře a vzdělávací akce (Plzeň). 
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Čtyři (33 %) odbory školství žádné další akce pro školy a školská zařízení 

nepořádají, vedoucí pracovníci těchto škol se zúčastňují konzultačních dnů, které 

pořádá OŠMS KÚ PK. 

 

 

2. Která z činností odboru školství je z vašeho pohledu pro ředitele škol 

nejpřínosnější? 

 

 Z uvedených odpovědí vyplynulo, že se jedná především o předávání 

informací mezi školami a např. krajským úřadem, ÚIV a dalšími institucemi. Dále   

o řešení aktuálních problémů v určité oblasti, koordinaci volných pracovních míst   

a kontrolu výkaznictví. 

 

 

3. Která akce odboru školství je řediteli PO nejvíce navštěvovaná? 

 

 Všech dvanáct (100 %) odborů školství potvrdilo, že nejvíce navštěvovanou 

akcí jsou konzultační a metodické dny pořádané Odborem školství, mládeže  

a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

 

 

4.2.4.3 Vedoucí odboru školství krajských ú řadů 
 

 Dotazníky byly elektronickou poštou rozeslány všem vedoucím odborů 

školství krajských úřadů v České republice. Z celkového počtu 14 (kraje a hlavní 

město Praha) se vrátilo deset vyplněných dotazníků, což činí 71 %.  
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Vyhodnocení uzav řených otázek  

 

Tabulka č. 10 – vyhodnocení dotazníku vedoucími OŠ KÚ 

 otázka 
ano 

spíše 

ano 

spíše 

ne 
ne nevím 

8 0 1 1 0 
1. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných obcemi? 
80 % 0 10 % 10 % 0 

8 0 1 1 0 
2. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných krajem? 
80 % 0 10 % 10 % 0 

7 0 0 3 0 
3. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 70 % 0 0 30 % 0 

7 1 1 1 0 
4. 

Provádí váš odbor školství metodické návštěvy    

v příspěvkových organizacích? 
70 % 10 % 10 % 10 % 0 

7 2 0 1 0 
5. 

Podílí se zaměstnanci vašeho odboru školství 

na pořádání metodických dnů pro 

ředitele/ředitelky příspěvkových organizací? 70 % 20 % 0 10 % 0 

4 0 3 3 0 
6. 

Pořádá váš odbor školství konzultační dny pro 

ředitele/ředitelky PO? 
40 % 0 30 % 30 % 0 

6 0 0 4 0 
7. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných obcemi? 
60 % 0 0 40 % 0 

10 0 0 0 0 
8. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných krajem? 
100 % 0 0 0 0 

5 0 1 4 0 
9. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 50 % 0 10 % 40 % 0 
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9 0 1 0 0 
10. 

Svolává váš odbor školství KÚ porady pro 

vedoucí OŠ obcí s rozšířenou působností? 
90 % 0 10 % 0 0 

 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že si pracovníci odborů školství uvědomují 

důležitost spolupráci s řediteli/ředitelkami škol různých zřizovatelů a vzájemnou 

pracovní propojenost s vedoucími odborů školství obcí s rozšířenou působností.   

Mezi nejčastější činnosti lze zařadit kontrolu (80%) a metodiku (70%). Konzultační 

dny pořádají čtyři kraje z deseti odpovídajících na dotazník. K úspěšnému vedení 

školy jsou nutné komplexní informace, orientace ve stávající legislativě, možnost 

konzultovat a předávat svoje zkušenosti, vědět kam a na koho se v dané situaci 

obrátit.  

Za velice přínosné lze hodnotit svolávání porad pro zaměstnance odborů školství 

obcí s rozšířenou působností. Vzájemná informovanost, upozornění na legislativní 

změny a novinky, řešení konkrétních problémů umožňují jednotné působení   

na ředitele/ředitelky škol. 

 

 

Vyhodnocení  otev řených otázek 

 

1. Pořádá váš odbor ještě jiné metodické a vzdělávací akce pro ředitele/ředitelky 

příspěvkových organizací? Uveďte, prosím, jaké. 

 

 Osm (80 %) krajských odborů školství uvedlo, že pořádá další metodické   

a vzdělávací akce pro ředitele příspěvkových organizací bez rozdílu zřizovatele, 

zbylé dva odbory (20 %) tyto akce pořádají pouze pro školy zřizované krajem. 

Mezi nejčastější témata byla zařazována problematika novely školských zákonů, 

ekonomická problematika, Zákoník práce, Správní řád, metodická školení   

pro nově jmenované ředitele škol, rozvojové programy. 
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2. Která z činností odboru školství je z vašeho pohledu pro ředitele/ředitelky škol 

nejpřínosnější? 

 

 Za nejpřínosnější je z pohledu vedoucích odborů školství považována 

poradenská činnost zaměřena do všech oblastí školství, informace a konzultace 

v ekonomické a pracovně-právní problematice. Pouze z jednoho dotazníku   

je patrné, že na tomto odboru nefunguje zpětná vazba. V takovém případě nelze 

posoudit, která z činností je pro ředitele/ředitelky škol nejpřínosnější. 

 

 

3. Která akce odboru školství je řediteli/ředitelkami příspěvkových organizací 

nejvíce navštěvovaná? 

 

 Z uvedených odpovědí vyplynulo, že mezi nejnavštěvovanější akce patří 

klasické porady ředitelů krajských i obecních škol. Na tyto porady jsou zváni   

i ředitelé/ředitelky soukromých a církevních škol a je na nich, zda se zúčastní. Na 

druhém místě je zájem o metodické a vzdělávací akce, při kterých dochází   

k vzájemnému předávání zkušeností a získávání nových informací. Ve všech 

krajích je účast na těchto akcích dlouhodobě vysoká. 

 

 

4.3 Správnost p ředpoklad ů 

 

„Kontrola je pro ředitele/ ředitelky škol stresová záležitost“. 

 

 Provedený výzkum potvrdil v plné výši pravdivost tohoto předpokladu. 

Pouze tři ředitelé upřednostňují kontrolu jako nástroj k odstranění konkrétních 

nedostatků, k vysvětlení dané problematiky a k prevenci. Z otevřených otázek 

vyplynulo, že v ostatních případech je vnímána jako stresová záležitost, i když   

si ředitelé/ředitelky škol uvědomují, že je nezbytná pro zpětnou vazbu v řídící 

práci. Přínosem je též výčet konkrétních chyb, kterých se mohou vyvarovat, 

popřípadě je opravit. 
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„Systém zavedených konzultací ředitel ům škol vyhovuje“ . 

 

 Správnost tohoto předpokladu potvrdilo pouze 30 % ředitelů/ředitelek 

mateřských škol. Ve všech případech se jednalo o společné zařízení základní 

škola a mateřská škola. Zbylému počtu respondentů (70 %) - zavedený systém 

konzultačních dnů nevyhovuje. Jedná se o ředitelky samostatných mateřských 

škol. Spojení konzultací pro pracovníky/pracovnice několika druhů škol není vždy 

efektivní, většina informací je zaměřena na základní školy, při velkém počtu 

zúčastněných není prostor na individuální dotazy a problematiku mateřských škol.   

 

 Výzkumné šetření potvrdilo, že rozhodnutí organizovat konzultačních dny 

pouze pro mateřské školy, kde se projednávají jejich organizační záležitosti,   

např. pracovně právní vztahy, přijímací řízení, úplata, prázdninový provoz, 

spolupráce se zřizovatelem, legislativa, bylo správné.  

Telefonické a osobní konzultace se všem jeví jako bezproblémové. 

 

 

„Kontrolní, konzulta ční a metodické činnosti odboru školství ovliv ňují 

kvalitu řídící práce ředitele/ ředitelky školy“. 

  

 Vyslovený předpoklad potvrdilo 100 % oslovených respondentů. I přes 

výhrady k některým činnostem, zejména pak ke kontrolní činnosti, kterou považují 

za stresující, se shodují v tom, že všechny výše uvedené činnosti ovlivňují kvalitu 

řídící práce ředitele/ředitelky školy a jsou pro ně nezbytné. Zdůrazňují jejich 

vzájemnou propojenost a návaznost.  Jsou pro ně zdrojem aktuálních informací, 

pomáhají řešit problémy v jednotlivých organizacích, upozorňují na vzniklé 

nedostatky a napomáhají je odstranit, působí preventivně.  

  

 

„Kontrolní, konzulta ční a metodické činnosti odbor ů školství krajských 

úřadů jsou srovnatelné“.  

 

 Provedený výzkum nepotvrdil vyslovený předpoklad. Kontrolní činnost 

v příspěvkových organizacích zřizovaných obcemi a zřizovaných krajem provádí 
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80 % respondentů. Kontrolní činnost v příspěvkových organizacích zřizovaných 

soukromou osobou nebo církví, metodické návštěvy v příspěvkových organizacích 

a pořádání metodických dnů potvrdilo 70 % oslovených. Pouze 60 % dotázaných 

pořádá porady pro ředitele/ředitelky příspěvkových organizací zřizovaných 

obcemi. Všechny odbory školství organizují porady pro ředitele/ředitelky 

příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Polovina oslovených (50 %) pořádá 

porady pro ředitele/ředitelky PO zřizovaných soukromou osobou nebo církví,   

90 % respondentů svolává porady pro vedoucí odborů školství obcí s rozšířenou 

působností. 

 

 

„Odbory školství obcí s rozší řenou p ůsobností Plze ňského kraje nabízejí 

školám stejné činnosti (kontrolní, konzulta ční, metodické) jako OŠMS KÚ 

Plzeňského kraje“. 

 

 Vyslovený předpoklad se nepotvrdil. 59 % oslovených respondentů provádí 

kontrolní činnost v příspěvkových organizacích zřizovaných obcemi, ale pouze 

tam, kde je obec s rozšířenou působností zřizovatelem, ve výjimečných případech 

na vyžádání od jiného zřizovatele. Metodické návštěvy v příspěvkových 

organizacích provádí 33 % dotázaných, 58 % se podílí na organizování 

metodických dnů a 83 % na pořádání konzultačních dnů. Porady pro ředitele 

příspěvkových organizací organizuje 59 % oslovených a pouze jeden odbor 

školství ORP pořádá porady pro PO zřizovaných soukromou osobou nebo církví, 

přestože jsou zřízeny ve třech  regionech Plzeňského kraje. 
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ZÁVĚR 

  

 Mateřská škola byla do přijetí školského zákona „pouze“ předškolním 

zařízením ve smyslu zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů, nikoliv školou. Změna této právní kvalifikace znamenala 

posílení právního postavení mateřské školy, ale také nové povinnosti. Mateřské 

školy získaly větší autonomii, která klade vyšší nároky na osvojení manažerských 

dovedností a schopností jejich řídících pracovníků/pracovnic. Společenské, 

technologické, politické a ekonomické změny vyžadují kvalitní školní management 

a marketing. 

 

 Zvládnutí všech povinností, které souvisejí s vedením školy, je velice 

časově i psychicky náročné. Pro usnadnění řídící práce jsou důležité komplexní 

informace, metodika, možnost konzultovat problémy, vědět, na koho se obrátit. 

 

 Výzkumné šetření jednoznačně prokázalo důležitost kontrolní, konzultační   

a metodické činnosti odboru školství. Ředitelé/ředitelky mateřských škol chápou 

vzájemnou propojenost všech výše uvedených činností. Informace, které 

získávají, uplatňují ve své řídící práci. Pomáhají jim orientovat se ve školské 

problematice, odstraňovat zjištěné nedostatky a zároveň působí preventivně.   

Za nejefektivnější pokládají konzultační a metodické činnosti, kontrolní činnost   

považují za stresující záležitost.   

 Vzhledem k tomu, že mezičlánkem mezi Odborem školství, mládeže   

a sportu KÚ Plzeňského kraje a řediteli škol jsou odbory školství obcí s rozšířenou 

působností, je efektivní zaměřit konzultační činnost na náplň jejich práce. 

 

 Z pohledu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského 

kraje je kontrolní činnost považována za jednu z nejdůležitějších aktivit, která 

ovlivňuje kvalitu řídící práce ředitelů/ředitelek mateřských škol. Kontrolní činnost 

má preventivní charakter a na základě zjištění dochází k odstranění konkrétních 

chyb a nedostatků. Kontrolní činnost funguje jako zpětná vazba a OŠMS se ve 

svých metodických a konzultačních činnostech může zaměřit na konkrétní 

problémy, které se vyskytují nejčastěji.  
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 Pro udržení a zvýšení úrovně činností OŠMS je však nutné odstranit 

nedostatky, na které poukazují ředitelé/ředitelky škol v dotazníkovém šetření. 

Jedná se především o změnu organizace zejména ekonomických konzultací,      

o zdůraznění a vysvětlení důležitosti kontrolní činnosti a její zpětné vazby.   

Je nutné zaměřit se na odstranění předsudku, že kontrola je jen stresující 

záležitost s následkem represivních prostředků. 

 

 Závěrem je třeba konstatovat, že shromážděné poznatky, uvedené v této 

bakalářské práci, jsou využitelné pro další činnost Odboru školství, mládeže   

a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a potvrzují smysluplnost kontrolní, 

metodické a konzultační činnosti. 
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PO   příspěvková organizace 

ORP   obec s rozšířenou působností 

KÚ   krajský úřad 

KÚ PK  Krajský úřad Plzeňského kraje 

OŠMS  odbor školství, mládeže a sportu 

OŠMS KÚ PK Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského 

   kraje 

OŠ ORP  odbor školství obce s rozšířenou působností 

OŠ KÚ  odbor školství krajského úřadu 

ČR   Česká republika 

Sb.   sbírka 
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OP VK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Příloha č. 1 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

dovoluji si Vás požádat o pomoc při zpracování výzkumného šetření, které bude 

součástí mé závěrečné bakalářské práce na téma „ Kontrolní, metodická   

a konzultační činnost odboru školství krajského úřadu“. Následné vyhodnocení 

vyplněných dotazníků bude použito pro mé studijní potřeby a zároveň doufám,   

že zjištěná fakta přispějí ke zlepšení úrovně výše uvedených činností odboru 

školství. Děkuji předem za Vaši ochotu a spolupráci.   

        Vladimíra Soukupová 

             OŠMS KÚ Plzeňského kraje 

 

Kontrolní, metodická a konzulta ční činnost odboru školství krajského 

úřadu 

(podklad pro výzkumné šetření) 

Vhodnou odpov ěď, prosím, ozna čte X 

 

Jste ředitelem: 

Mateřské školy  Základní školy a mateřské školy  

 

 otázka ano spíše 
ano 

spíše 
ne 

ne nevím 

Kontrolní činnost 

1. 

Máte přehled o tom, jaké oblasti smí ze zákona 
320/2001 Sb. o finanční kontrole odbor školství, 
mládeže a sportu v příspěvkových organizacích 
kontrolovat? 

     

2. Myslíte si, že oblast kontroly (čerpání přímých 
nákladů) je dostačující? 

     

3. Jste spokojen/a se způsobem provádění kontroly?      

4. Myslíte si, že za chyby zjištěnými při kontrolách 
může nedostatečná informovanost vedení školy? 

     

5. Máte možnost vyjádřit se ke zjištěným 
nedostatkům? 

     

6.  Je kontrolní činnost OŠMS přínosem pro Vaši 
řídící práci? 

     

Metodická činnost 

7. 
Zúčastňujete se metodických setkání, které 
pořádá Krajské centrum vzdělávání ve spolupráci 
s OŠMS KÚ PK? 

     

8. Zúčastňují se metodických setkání Vaši 
zaměstnanci? 
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 Otázka ano spíše 
ano 

spíše 
ne 

ne nevím 

9. Jste spokojen/a s obsahovou stránkou těchto 
setkání? 

     

10. 
Myslíte si, že metodické návštěvy, při kterých 
se  pracovníci OŠMS seznamují s prostředím 
Vaší školy jsou přínosné? 

     

11.  Je metodická činnost OŠMS přínosem pro Vaši 
řídící práci? 

     

Konzultační činnost 

12. 
Máte dostatek možností konzultovat své 
problémy s OŠMS KÚ PK ? 

     

13. Vyhovuje Vám systém provádění konzultačních 
dnů? 

     

14. Zúčastňujete se konzultačních dnů?      

15. Je Vám při konzultacích dán prostor pro 
vyjádření se a dotazy? 

     

16. Jste spokojen/a s obsahovou stránkou 
konzultačních dnů? 

     

17. Uplatníte získané informace na Vašem 
pracovišti ? 

     

18.  Je konzultační činnost OŠMS přínosem pro 
Vaši řídící práci? 

     

 

Prosím o zodpovězení otevřených otázek: 

 

1. Kterou z uvedených činností ( kontrola, konzultace, metodika) OŠMS osobně  

 upřednostňujete a proč? 

 

 

 

2. Kterou činnost byste systémově změnil/a a proč? 

 

 

 

     3. Ovlivňují výše uvedené činnosti OŠMS kvalitu Vaší řídící práce?  V čem   

 a jakým způsobem? 
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Příloha č. 2 

Vážený/á pane/paní vedoucí,   

dovoluji si Vás požádat o pomoc při zpracování výzkumného šetření, které bude 

součástí mé závěrečné bakalářské práce na téma „ Kontrolní, metodická   

a konzultační činnost odboru školství krajského úřadu“. Následné vyhodnocení 

vyplněných dotazníků bude použito pouze pro mé studijní potřeby. Pokud budete 

mít zájem, seznámím Vás s výsledky šetření. Děkuji předem za Vaši ochotu  

a spolupráci.   

                Vladimíra Soukupová 
         OŠMS KÚ Plzeňského kraje 
        
 

Kontrolní, metodická a konzulta ční činnost odboru školství krajského ú řadu 

(podklad pro výzkumné šetření) 

Vhodnou odpov ěď, prosím, ozna čte X 

Jste vedoucím odboru školství: 

obce s rozšířenou působností  krajského úřadu  

 

 otázka ano spíše 
ano 

spíše 
ne 

ne nevím 

1. 
Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 
kontrolní činnost v PO zřizovaných obcemi? 

     

2. 
Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 
kontrolní činnost v PO zřizovaných krajem? 

     

3. 
Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 
kontrolní činnost v PO zřizovaných soukromou 
osobou nebo církví? 

     

4. Provádí váš odbor školství metodické návštěvy    
v příspěvkových organizacích? 

     

5. 
Podílí se zaměstnanci vašeho odboru školství na 
pořádání metodických dnů pro ředitele 
příspěvkových organizací? 

     

6. Pořádá váš odbor školství konzultační dny pro 
ředitele PO? 

     

7. Pořádá váš odbor školství porady pro ředitele  
PO zřizovaných obcemi? 

     

8. Pořádá váš odbor školství porady pro ředitele  
PO zřizovaných krajem? 

     

9. Pořádá váš odbor školství porady pro ředitele   
PO zřizovaných soukromou osobou nebo církví? 

     

10. Svolává váš odbor školství KÚ porady pro vedoucí 
OŠ obcí s rozšířenou působností? 
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Otevřené otázky: 
 
Prosím o zodpovězení otevřených otázek: 
 
 
1. Pořádá  váš odbor ještě jiné metodické a vzdělávací akce pro ředitele PO? 

 Uveďte, prosím, jaké. 

 
 
 
 
2. Která z činností odboru školství je z vašeho pohledu pro ředitele škol  

nejpřínosnější? 

 
 
 
 
3. Která akce odboru školství je řediteli PO nejvíce navštěvovaná? 
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Příloha č. 3 

Vyhodnocení dotazníku pro ředitele/ředitelky MŠ 

 

 otázka ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nevím 

Kontrolní činnost 

18 37 5 0 0 

1. 

Máte přehled o tom, jaké oblasti smí ze 

zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

odbor školství, mládeže a sportu 

v příspěvkových organizacích kontrolovat? 
30 % 62 % 8 % 0 0 

38 19 1 0 2 
2. 

Myslíte si, že oblast kontroly (čerpání 

přímých nákladů) je dostačující? 
63 % 32 % 2 % 0 3 % 

30 28 0 0 2 
3. 

Jste spokojen/a se způsobem provádění 

kontroly? 
50 % 47 % 0 0 3 % 

5 28 18 3 6 
4. 

Myslíte si, že za chyby zjištěné při kontrolách 

může nedostatečná informovanost vedení 

školy? 8 % 47 % 30 % 5 % 10 % 

42 16 0 0 2 
5. 

Máte možnost vyjádřit se ke zjištěným 

nedostatkům? 
70 % 27 % 0 0 3 % 

34 16 6 1 3 
6.  

Je kontrolní činnost OŠMS přínosem pro 

Vaši řídící práci? 
56 % 27 % 10 % 2 % 5 % 

Metodická činnost 

32 15 2 9 2 
7. 

Zúčastňujete se metodických setkání, které 

pořádá Krajské centrum vzdělávání ve 

spolupráci s OŠMS KÚ PK? 54 % 25 % 3 % 15 % 3 % 

19 10 12 19 0 
8. 

Zúčastňují se metodických setkání Vaši 

zaměstnanci? 
32 % 16 % 20 % 32 % 0 
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16 31 1 2 10 
9. 

Jste spokojen/a s obsahovou stránkou těchto 

setkání? 
26 % 53 % 2 % 3 % 16 % 

23 26 0 1 10 
10. 

Myslíte si, že metodické návštěvy, při kterých 

se  pracovníci OŠMS seznamují s prostředím 

Vaší školy jsou přínosné? 38 % 44 % 0 2 % 16 % 

34 18 0 2 6 
11.  

Je metodická činnost OŠMS přínosem pro 

Vaši řídící práci? 
57 % 30 % 0 3 % 10 % 

Konzultační činnost 

35 22 3 0 0 
12. 

Máte dostatek možností konzultovat své 

problémy s OŠMS KÚ PK ? 
58 % 37 % 5 % 0 0 

34 19 7 0 0 
13. 

Vyhovuje Vám systém provádění 

konzultačních dnů? 
57 % 32 % 11 % 0 0 

60 0 0 0 0 
14. Zúčastňujete se konzultačních dnů? 

100 % 0 0 0 0 

49 11 0 0 0 
15. 

Je Vám při konzultacích dán prostor pro 

vyjádření se a dotazy? 
82 % 18 % 0 0 0 

29 26 4 1 0 
16. 

Jste spokojen/a s obsahovou stránkou 

konzultačních dnů? 
48 % 43 % 7 % 2 % 0 

40 17 3 0 0 
17. 

Uplatníte získané informace na Vašem 

pracovišti ? 
67 % 28 % 5 % 0 0 

38 18 4 0 0 
18.  

Je konzultační činnost OŠMS přínosem pro 

Vaši řídící práci? 
63 % 30 % 7 % 0 0 

 



Příloha č. 4 

Vyhodnocení dotazníku pro vedoucí OŠ ORP  

 

 otázka ano spíše 

ano 

spíše 

ne 

ne nevím 

7 1 1 3 0 
1. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných obcemi? 
59 % 8 % 8 % 25 % 0 

0 0 0 12 0 
2. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných krajem? 
0 0 0 100 % 0 

0 0 0 12 0 
3. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 0 0 0 100 % 0 

4 3 2 3 0 
4. 

Provádí váš odbor školství metodické 

návštěvy v příspěvkových organizacích? 
33 % 25 % 17 % 25 % 0 

7 0 3 2 0 
5. 

Podílí se zaměstnanci vašeho odboru školství 

na pořádání metodických dnů pro 

ředitele/ředitelky příspěvkových organizací? 58 % 0 25 % 17 % 0 

10 0 2 0 0 
6. 

Pořádá váš odbor školství konzultační dny pro 

ředitele/ředitelky PO? 
83 % 0 17 % 0 0 

7 1 1 3 0 
7. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných obcemi? 
59 % 8 % 8 % 25 % 0 

0 0 0 12 0 
8. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných krajem? 
0 0 0 100 % 0 

1 0 0 11 0 
9. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky  PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 8 % 0 0 92 % 0 

12 0 0 0 0 
10. 

Svolává váš odbor školství KÚ porady pro 

vedoucí OŠ obcí s rozšířenou působností? 
100 % 0 0 0 0 



Příloha č. 5 

Vyhodnocení dotazníku pro vedoucí OŠ KÚ  

 

 otázka 
ano 

spíše 

ano 

spíše 

ne 
ne nevím 

8 0 1 1 0 
1. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných obcemi? 
80 % 0 10 % 10 % 0 

8 0 1 1 0 
2. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných krajem? 
80 % 0 10 % 10 % 0 

7 0 0 3 0 
3. 

Provádí zaměstnanci vašeho odboru školství 

kontrolní činnost v PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 70 % 0 0 30 % 0 

7 1 1 1 0 
4. 

Provádí váš odbor školství metodické návštěvy    

v příspěvkových organizacích? 
70 % 10 % 10 % 10 % 0 

7 2 0 1 0 
5. 

Podílí se zaměstnanci vašeho odboru školství 

na pořádání metodických dnů pro 

ředitele/ředitelky příspěvkových organizací? 70 % 20 % 0 10 % 0 

4 0 3 3 0 
6. 

Pořádá váš odbor školství konzultační dny pro 

ředitele/ředitelky PO? 
40 % 0 30 % 30 % 0 

6 0 0 4 0 
7. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných obcemi? 
60 % 0 0 40 % 0 

10 0 0 0 0 
8. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných krajem? 
100 % 0 0 0 0 

5 0 1 4 0 
9. 

Pořádá váš odbor školství porady pro 

ředitele/ředitelky PO zřizovaných soukromou 

osobou nebo církví? 50 % 0 10 % 40 % 0 

9 0 1 0 0 
10. 

Svolává váš odbor školství KÚ porady pro 

vedoucí OŠ obcí s rozšířenou působností? 
90 % 0 10 % 0 0 

       



Příloha č. 6 
 
 
Odpovědi na otevřené otázky – ředitel/ředitelka mateřské školy - vyhodnocení 
 
 
 

otázka č. nejčastější odpovědi počet (%) 
1. Metodická činnost. 28 (47%) 
2. Konzultační i metodická 
činnost. 

25 (42%) 

3. Všechny činnosti. 4 (6%) 

1. Kterou u uvedených činností 
(kontrola, konzultace, metodika) 
OŠMS osobně upřednostňujete? 

4. Kontrolní činnost. 3 (5%) 
 

2. Kterou činnost byste systémově 
změnil/a a proč? 

Konzultační dny – jejich 
strukturu. Dát větší prostor 
pro diskusi, pořádat je pro 
jednotlivé druhy škol, 
zeštíhlit ekonomické 
informace. 

60 (100%) 

 
 
3. Ovlivňují výše uvedené činnosti 
OŠMS kvalitu Vaší řídící práce? 
V čem a jakým způsobem? 
 

Výměna zkušeností, 
preventivní charakter, 
orientace v legislativě,  

60 (100%) 



Příloha č. 7 
 
 
Odpovědi na otevřené otázky – vedoucí odboru školství ORP - vyhodnocení 
 
 
 

otázka č. nejčastější odpovědi počet (%) 
 
Další metodické a vzdělávací 
akce zaměřené na 
problematiku financí, novely 
právních předpisů, … 

8 (67%) 1. Pořádá  váš odbor ještě jiné 
metodické a vzdělávací akce pro 
ředitele PO?  Uveďte, prosím, jaké. 
 

Nepořádají žádné další akce. 4 (33%) 

 
 
2. Která z činností odboru školství je 
z vašeho pohledu pro ředitele škol 
nejpřínosnější? 
 

Přenos informací z OŠMS 
KÚ, MŠMT, řešení 
aktuálních problému, 
databáze pracovních míst, 
kontrola výkaznictví 

12 (100%) 

 
 
3. Která akce odboru školství je 
řediteli PO nejvíce navštěvovaná? 
 

Konzultační a metodické 
činnosti. 

12 (100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 8 
 
 
Odpovědi na otevřené otázky – vedoucí odboru školství KÚ - vyhodnocení 
 
 
 
 
 

otázka č. nejčastější odpovědi počet (%) 
Metodické a vzdělávací akce 
pro školy bez rozdílu 
zřizovatele zaměřené na 
ekonomiku, právní předpisy, 
rozvojové programy… 

8 (80%) 1. Pořádá váš odbor ještě jiné 
metodické a vzdělávací akce pro 
ředitele/ředitelky příspěvkových 
organizací? Uveďte, prosím, jaké. 
 

Metodické a vzdělávací akce 
pouze pro školy zřizované 
krajem zaměřené na 
ekonomiku, právní předpisy, 
rozvojové programy… 

2 (20%) 

 
2. Která z činností odboru školství je 
z vašeho pohledu pro 
ředitele/ředitelky škol 
nejpřínosnější? 
 

Poradenská činnost 
zaměřená do všech oblastí 
školství. 

10 (100%) 
u jednoho OŠ 
nefunguje 
zpětná vazba 

 
Klasické porady pro 
ředitele/ředitelky krajských   
a obecních škol. 

3. Která akce odboru školství je 
řediteli/ředitelkami příspěvkových 
organizací nejvíce navštěvovaná? 
 Metodické a vzdělávací 

akce. 

10 (100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


